Uzaktan Eðitim

Uzaktan Eðitim Nedir? Bilgi, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ekonomisinde toplumlarýn rekabet gÃ¼Ã§lerini ve geliþmiþlik dÃ¼zeylerini
belirleyen en Ã¶nemli unsur haline gelmiþtir. Bilgi ekonomisine geÃ§iþte eðitimden saðlýða kadar her alanda biliþim teknolojileri
kullanýlarak insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve yaþam boyu eðitim Ã¶ncelikli Ã¶nem taþýmaktadýr (2. Biliþim Þurasý, 2004). G
deðiþen teknolojik yapýlanmalar kÃ¼resel eðitimde yaygýn ve ortak Ã§Ã¶zÃ¼mlerin geliþtirilmesine olanak verirken, ayný
zamanda bireylerden beklentilerin hýzla artmasýna, eðitim kalitesinin uluslararasý standartlar iÃ§inde deðerlendirilmesine yol
aÃ§maktadýr (Erbarut, 2003).YÃ¼z yÃ¼ze eðitimin (Ã¶rgÃ¼n eðitim) temel Ã¶ðesi olan Ã¶ðrenci-eðitimci iletiþiminin, uzaktan
eðitimde kýsmen yerini alabilmesi iÃ§in, yeni yaklaþýmlardan yararlanýlmalýdýr. Uzaktan eðitim teknolojisi, uzaktan eðitimi, yÃ¼
yÃ¼ze eðitime bir alternatif olarak sunmak iÃ§in, bÃ¼yÃ¼k bir hýzla geliþmektedir. Eðitim programý sayesinde Ã¶ðrenciler eðiti
programýnýn tamamýný veya bir kýsmýný eðitim veren kurum merkezinden uzaktaki bir coðrafi konumda tamamlayabilmektedirle
(Volery ve Lord, 2000; USDLA, 2006).Uzaktan eðitim, gerek geleneksel yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen eðitim sorunlarýnýn
Ã§Ã¶zÃ¼m arayýþlarýndan biri olarak kabul edilmesi, gerekse saðladýðý olanak ve esneklikler nedeniyle yaygýnlaþmaya devam
ederken ortaya Ã§ýkacak problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ de beraberinde getirecek biÃ§imde geliþmektedir (2. Biliþim Þurasý,
2004).Uzaktan eðitim, uzaktan Ã¶ðrenme ve uzaktan Ã¶ðretim terimleri sýk sýk birbirleri yerine kullanýlmaktadýr. Bu terimlerin
aÃ§ýklamalarý birbirine benzer yapýlmaktadýr. Kazmer ve Caroline (2004) â€™e gÃ¶re uzaktan eðitim; kiþilere Ã§alýþmak iÃ§in
rastlanýr fýrsatlar verir fakat uzaktan eðitim kiþilerin koþullarý ya da mesleki zorunluluklar ile ilgilenmez. Bu yÃ¼zden uzaktan
eðitim Ã¶nceleri â€œmektupla Ã¶ðretimâ€• kelimesi ile eþ anlamlý olarak kullanýlýrken daha sonralarý eðitim televizyon ile birlik
kullanýlmýþtýr. Ama esas bÃ¼yÃ¼mesi videoyu, telekonferans sistemini, e-mail ve interneti de iÃ§eren iletiþim teknolojileri
aracýlýðý ile olmuþtur. Uzaktan eðitim, yetiþkinler ve Ã¼niversitelere uzak mesafelerde yerleþik Ã¶ðrenciler iÃ§in uygun bir eðitim
sistemidir. Bununla birlikte,Â uzaktan eðitim, TÃ¼rkiye gibi geliþmekte olan ve Ã¼niversite sayýsý yeterli olmayan Ã¼lkelerde,
daha Ã§ok Ã¶ðrenciye Ã¼niversite eðitimi saðlamada etkin olarak kullanýlabilir (Yazýcý ve Altaþ, 1999).Araþtýrmacýlarýn yaptýk
tanýmlardan yola Ã§ýktýðýmýzda uzaktan eðitimi; Ã¶ðretici ve Ã¶ðrenenin fiziksel olarak farklý mekanlarda olduðu, Ã¶ðrenimleri
hýz ve kapasitelerine gÃ¶re ayarlayarak, eðitim teknolojilerinden yararlanarak, verimli ve kaliteli bir þekilde Ã¶ðrenme - Ã¶ðretme
etkinliklerini sÃ¼rdÃ¼rebilecekleri bir eðitim sistemi olarak tanýmlayabiliriz (Keegan, 1996; Aþkar, 1996; Volery ve Lord,
2000; Alkan, 1996). Baþlýca uzaktan eðitim teknolojileri olarak mektup yoluyla Ã¶ðretimden, basýlý materyal, radyo, televizyon,
audio ve video kasetler, Ã§okluortam, bilgisayar destekli eðitim, elektronik posta, internet, veritabanlarý, uydu teknolojileri ve
videokonferanstan sanal gerÃ§eklik olarak geniþ bir yelpazede karþýmýza Ã§ýkmaktadýr. Â Sýnýflandýracak olursak Etkileþimli
Etkileþimsiz olarak ikiyeÂ ayýrabiliriz.Â Â Internet ve iletiþim teknolojilerindeki geliþmeler uzaktan eðitimde maliyetin
dÃ¼þÃ¼rÃ¼lmesinin yaný sýra, etkileþim, zengin gÃ¶rsel materyal kullanýmý ve eþzamanlý-farklý zamanlý uygulama olanaklar
saðlamýþtýr. Eðitimde etkileþim ve iletiþim Ã§ok Ã¶nemlidir. Uzaktan eðitim teknolojileri ilk kullanýlmaya baþlandýðýnda genellik
etkileþimli deðilken geliþen teknoloji ile Ã¶ðrenen-Ã¶ðretici, Ã¶ðrenen-Ã¶ðrenen ve Ã¶ðrenen-Ã¶ðretici materyal etkileþimini artý
Â Etkileþimli uzaktan Ã¶ðrenme sistemleri etkileþimin Senkron (Eþ zamanlý)Â Â ve Asenkron (Eþ Zamansýz) biÃ§imde olmasýn
iki kategoride ele alýnabilir. Uzaktan eðitimde Canlý yayýn (Multi cast / Unicast-Broadcasting), ve Talep Ã¼zerine yayýn (on
Demand) tÃ¼rlerine gÃ¶re etkileþim birebir-Ã§ift yÃ¶nlÃ¼, birden-Ã§oða tek yÃ¶nlÃ¼ olabildiði gibi gÃ¼nÃ¼mÃ¼z teknolojileri
ile birden-Ã§oða Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ etkileþim ve iletiþim mÃ¼mkÃ¼n olmaktadýr. Her Ã§ýkan yeni teknoloji ile yeni bir uzaktan eðitim
modeli ortaya Ã§ýkmýþtýr Kullanýlacak teknolojiler metin, ses, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve elektronik ortam gibi deðiþik ortamlarda farklý
uzaktan eðitim amaÃ§lý kullaným potansiyeline sahiptir. Tablo 1 â€™de Uzaktan Eðitim Uygulamalarý Teknolojilere
sýnýflandýrýlmýþtýr.Â Tablo1 :Â Farklý ortam ve eðitim potansiyeli arasýndaki karþýlýklý iliþki[1]Â Â SýnýflarTeknoljilerUzaktan
UygulamalarýMetin (Text)Â Basýlý material (print) Â Bilgisayarlar â€¢ Ders Ã¼niteleriâ€¢ Destekleyici materialâ€¢ corresponden
tutoring â€¢ Databases â€¢ elektronik yayýncýlýk (electronic publishingSes (Audio)Â Kasetler, Â RadyoTelefon
ProgramlarTelephone tutoring,AudioconferencingGÃ¶rÃ¼ntÃ¼ (Video)Yayimlama (Broadcasting) Video kasetleri /
diskleriKablo / fiber optikuydumikrodalga videoconferencing ProgramlarderslervideoconferencingElektronik ortam
(Computing)Bilgisayarlar telefonfiber optic / uyduISDNCD-ROM, CD-I (Interactive CD), CD-V (video CD)Â Bilgisayar
Destekli Ã–ðretimâ€¢ elektronik postaâ€¢ computer conferences, â€¢ audio-graphics, â€¢ databases â€¢ multimediaGenel olara
zaman basýlý materyaller, iþitsel araÃ§lar, televizyon ve teknolojileri ve biliþim teknolojileri, uzaktan eðitimde iletiþim ortamlarý
olarak karþýmýzý Ã§ýkmaktadýr.Â Uzaktan eðitim programýný tasarlarken hangi teknolojiyi kullanacaðýmýza karar vermeliyiz.
Teknolojilerin programa uyumu veÂ birbirleri ile arasýndaki fark iyi deðerlendirilmelidir. Teknolojinin avantaj ve sakýncalarýna
Tablo 2 â€™de deðinilmiþtir. Â Â Â Tablo 2 : Uzaktan Eðitim Teknolojilerinin Karþýlaþtýrýlmasý[2] TeknolojiAvantajlarSakýncalar
MateryalTaþýnabilir, ucuz, eriþimi kolay, iyi organize edilmiþ.Materyalin gÃ¶nderimi ve tesliminde gecikmeler olabilir. Derslere
ilgi dÃ¼þÃ¼ktÃ¼r.Video kaset(CD-ROM ve DVD ortamýna da aktarýlabilir)Taþýnabilir, hareketli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve ses iÃ§erir.
Ã–ðrenenlerin iÃ§eriði VCR cihazlarý yoluyla kolayca gÃ¶zden geÃ§irmeleri olanaklýdýr.TekdÃ¼ze ders anlatýmý tÃ¼rÃ¼nde s
eðilimi vardýr. ÝÃ§erik ilginÃ§ olmadýðý ya da video ile desteklenmediði takdirde sýkýcý olabilir.VideokonferansÂ Â Â Â GÃ¶rÃ¼
aktarýmý yoluyla Ã¶ðretim elemaný ve Ã¶ðrenenler arasýnda eþzamanlý ve iki yÃ¶nlÃ¼ baðlantý kurulur. Geliþmiþ teknolojiye s
sistemlerle yeterli ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi saðlanýr.Pahalýdýr. Ã–zel ortam hazýrlanmasýný gerektirir. Etkileþim saðlanýr an
desteklenmelidir. DÃ¼þÃ¼k teknolojili sistemlerde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi zayýf olabilir.Akýþkan Video (Streaming Video) veya
SunumlarGÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veya grafik ve ses aktarýmý saðlar. Ýlgiyle izlenebilir. Materyalin tekrar izlenmesi olanaklidir. Bant
Ã§oðaltma gerektirmeksizin gÃ¼ncelleþtirilebilir. Ãœretimi video kadar zaman almaz.TekdÃ¼ze ders anlatýmý tÃ¼rÃ¼nde sunu
eðilimi vardýr, iÃ§erik ilginÃ§ olmadýðý ya da video ile desteklenmediði takdirde sýkýcý olabilir. Ã–ðretim elemanýnýn sunum pla
gerektirir. Ã–ðrencilerin yeterli kapasitede bilgisayar ve internet baðlantýsý olmalýdýr.WebBilgisayara Ã§evrimiÃ§i olarak her an v
her yerden eriþilebilir. Ã‡eþitli ders yÃ¶netim yazýlýmlarý ile (sohbet, ilan panosu vb.) iletiþime teþvik eder.Bilgisayara eriþim ve
temel bazý teknik bilgiler gerektirir.Ã‡evrimiÃ§i tartýþma araÃ§larý, Ýlan Panolarý, Sohbet oturumlarýÃ–ðretim elemaný ve diðer
Ã¶ðrencilerle Ã§evrimiÃ§i baðlantý saðlanýr. Senkron (sohbet) ya da asenkron (duyuru panosu) olabilir. Tartýþmalar dahil edileb
GÃ¶rÃ¼þmeler sýnýrlýdýr. Hýzlý ve doðru klavye kullanýmý gerektirir. Elektronik PostaÂ Kullanýmý kolay ve ucuzdur. Bilgisayar
ve temel bilgisayar teknolojisi bilgisi gerektirir. Â Â Â
http://www.eogrenme.net

Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 26 April, 2018, 07:27

Uzaktan eðitim, uzaktan Ã¶ðretim, e-Ã¶ðrenme, uzaktan Ã¶ðrenme, aÃ§ýk Ã¶ðrenme, daðýtýk Ã¶ðrenme, eþzamanlý Ã¶ðrenme
Ã¶ðrenme, esnek Ã¶ðrenme gibi kavramlar Ã¶ðrenci ve Ã¶ðretmenin fiziksel olarak ayrý yerlerde olduklarý bir eðitim sÃ¼recini
tanýmlamak iÃ§in kullanýlan kavramlardan bir kaÃ§ýdýr.Â Â Uzaktan eðitim kavramý, bu kavramlar arasýnda yýllardýr en yaygýn
kullanýlanýdýr. Uzaktan eðitim, fiziksel olarak ayrý ortamlarda yer alan Ã¶ðretme ve Ã¶ðrenme sÃ¼reÃ§lerini Ã§ok gÃ¼zel bir þ
tanýmlamaktaydý. Ancak son yýllarda â€œuzaktan Ã¶ðrenmeâ€• kavramý Ã¶zellikle Amerika Birleþik Devletlerinde yaygýn bir þ
kullanýlmaya baþlandý (Picciano, 2001). Her ne kadar uzaktan Ã¶ðrenme ve uzaktan eðitim kavramlarý birbirlerinin yerine
kullanýlýyorlarsa da, uzaktan Ã¶ðrenme kavramý Ã¶ðreneni daha Ã§ok vurgulamaktadýr. GerÃ§ekten de son yýllarda Ã¶ðrencimerkezli Ã¶ðrenme kavramý, Ã¶ðrenme etkinliði uzaktan olsun olmasýn, her tÃ¼rlÃ¼ eðitim ortamý iÃ§in yaygýn olarak kullanýl
baþlandý. Ã–ðrenci merkezli Ã¶ðrenme kavramý Ã¶ðrencinin kendi Ã¶ðrenme etkinliði ile ilgili olarak sorumluluk aldýðý ortamlar
kullanýlmaktadýr. Uzaktan gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenmelerde Ã¶ðrenciye bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼þmektedir. Bu yÃ¼zden de
uzaktan Ã¶ðrenme kavramý bu tÃ¼r ortamlar iÃ§in daha uygun bir terimmiþ gibi gÃ¶rÃ¼nmektedir.Â Â Â Sýk Kullanýlan
Kavramlar:Uzaktan eðitim:Farklý mekanlardaki Ã¶ðrenci, Ã¶ðretmen ve eðitim materyallerinin iletiþim teknolojileri aracýlýðýyla bi
araya getirildiði resmi veya kurumsal bir eðitim faaliyetidir.Uzaktan Ã¶ðrenme:Ã–ðretici ve Ã¶ðrenenin fiziksel olarak ayrý
ortamlarda bulunduðu durumlarda gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenme etkinlikleridir.Sanal sýnýf:Belli bir iÃ§eriði bir að Ã¼zerinden
Ã¶ðrenmek amacýyla oluþan grup.e-Ã–ðrenme (e-Learning):Ýnternet, bir að veya sadece bilgisayar yolu ile gerÃ§ekleþen
Ã¶ðrenmelerdir.m-Ã–ðrenme (m-Learning):Mobil iletiþim araÃ§larý yolu ile gerÃ§ekleþen Ã¶ðrenmelerdir.Web tabanlý uzaktan
eðitim:Web teknolojileri kullanýlarak gerÃ§ekleþtirilen uzaktan eðitim etkinlikleridir.Yaþam boyu Ã¶ðrenme:Bireyin, yaþamý boyun
sÃ¼rekli bir Ã¶ðrenme etkinliði iÃ§erisinde olmasý durumudur.Eþ zamanlý (senkron) Ã¶ðrenme:Farklý mekanlardaki bireylerin, a
anda Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ iletiþim teknolojileri yardýmýyla sanal ortamda bir araya gelip gerÃ§ekleþtirdikleri Ã¶ðrenme.Ã‡evrimiÃ§i
Ã¶ðrenme:Bir að Ã¼zerinden sunulan iÃ§erikle gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenmelerdir.Â Eþ zamanlý (Senkron) uzaktan eðitim:Ã–ðre
ayný anda ancak farklý ortamlarda sunulan eðitimFarklý zamanlý (asenkron) uzaktan eðitim:Ã–ðrenenlere hem farklý zamanlarda
hem de farklý ortamlarda sunulan eðitimdir.Karma / Harmanlanmýþ (Blended) eðitim: Her tÃ¼rlÃ¼ teknolojinin kullanýlabildiði,
geleneksel ve uzaktan eðitimin farklý modellerinin bir araya getirilerek dÃ¼zenlendiði eðitimdir.Geleneksel eðitim: Ayný mekan
ve zamanda yapýlan formal eðitimdir.Eðitim: En geniþ anlamýyla eðitim, toplumdaki â€˜kÃ¼ltÃ¼rlenmeâ€™ sÃ¼recinin bir parÃ
Formal eðitim, amaÃ§lýdýr; Ã¶nceden hazýrlanmýþ bir program Ã§erÃ§evesinde planlý olarak yapýlýr; Ã¶ðretim yoluyla gerÃ§ek
Formal olmayan (informal) eðitim, yaþam iÃ§inde kendiliðinden oluþan bir sÃ¼reÃ§tir. Planlý ve amaÃ§lý deðil, geliþigÃ¼zeldir.Ã
Ã–ðrenme YÃ¶netim Sistemi (LMS:Learning Management System ): Farklý zamanlý veya harmanlanmýþ eðitimde Ã¶ðrencilerin
ders seÃ§imi ve derse kaydolmasýna, iÃ§eriklerin sunulmasýna, Ã¶lÃ§me ve deðerlendirme yapýlmasýna, kullanýcý bilgilerinin
izlenip raporlanmasýna olanak saðlayanÂ bir yÃ¶netim yazýlýmýdýr.ÝÃ§erik: Uzaktan eðitimde belli standartlarda hazýrlanarak
Ã¶ðrenciye sunulan, belirlenmiþ eðitim sÃ¼resi iÃ§inde Ã¶ðrenilmesi hedeflenen eðitsel konu materyalidir. Eðitmen: Gelenksel
eðitimde eðitimi veren ve deðerlendiren kiþidir. Uzaktan eðitimde ise eðitimin verilmesinden, Ã¶ðrencilerle iletiþimin kurulmasýnd
etkileþimli ortamlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek etkinliklerden, sýnavlarýn verilip deðerlendirilmesinden ve bunlarýn yÃ¶ntemlerinin
belirlenmesinden sorumlu olan kiþidir. TÃ¼rkiyeâ€™de Uzaktan Ã–ðretim alanýndaki uygulamalarý Ã–ðretim Alanýnda 3 aþama
sýnýflandýrabiliriz:1) Tartýþma ve Alanda Ã–neriler Oluþturma (1927 -1961)2) OrtaÃ¶ðretim Alanýndaki Uygulamalar (1961- 197
YÃ¼ksek Ã–ðretim Uygulamalarý (1974 - ...)Â 1) Tartýþma ve Alanda Ã–neriler Oluþturma (1924 -1961)Â 1924 â€“ Yabancý uzm
raporlarý Ã¶zellikle de J.Dewey'in Ã¶ðretmen yetiþtirme konusunda uzaktan eðitimi teklif etmesi, uzaktan eðitim kavramýyla
tanýþmamýzý saðlamýþtýr. 1927 â€“ Ýkinci teklif ise, okuma-yazma Ã¶ðretimi iÃ§in "Muhabere Yoluyla Tedrisat" uygulamasýdýr
Yurdumuzda inceleme yapan komisyonun hazýrladýðý raporun, eðitimle ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, okul aÃ§ýlmasý ekonomik
gÃ¶rÃ¼lmeyen yerlerde oturanlarýn, teknik bilgi ve genel kÃ¼ltÃ¼rlerini geliþtirmek iÃ§in mektupla Ã¶ðretim kurslarýnýn aÃ§ýlm
Ã¶nerilmiþtir.1950 â€“ Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesinde, Banka ve Ticaret Hukuku Araþtýrma EnstitÃ¼sÃ¼nde, Ýþ
Bankasýnýn desteði ile bir bankacýlýk kursu aÃ§ýlmasý ve bu kursunda uzaktan eðitimle yapýlmasý dÃ¼þÃ¼nÃ¼lmÃ¼þ ancak
geÃ§irilememiþtir.1960 â€“ 61 MÃ–M (Mektupla Ã–ðretim Merkezi) kurularak, â€œMesleki ve Teknikâ€• alanlarla sýnýrlý olmak Ã
bÃ¼nyesinde deneme faaliyetine baþlamýþ. 1962 yýlýnda Merkez YÃ¶netmeliði oluþturularak, tanýmý,Ã¶nemi,amacý ve ilerlem
isteyenler iÃ§in tercih edilebilir bir yol olduðu ilk kez resmen belgelendirilmiþtir.Â 2) OrtaÃ¶ðretim Alanýndaki Uygulamalar (19611974)TÃ¼rkiyeâ€™de Uzaktan Eðitim Anlayýþýnýn Kavramsallýk Boyutundan Ã§ýkarak â€“ Uygulama Boyutuna geÃ§mesiyle i
uygulamalarýn baþlangýcýný oluþturan dÃ¶nem olmasý nedeniyle en Ã¶nemli geliþim sÃ¼reci olarak gÃ¶ze Ã§arpmaktaysa da
uygulamalar ilk ve orta Ã¶ðretim dÃ¼zeyinde sýnýrlý kalmýþtýr. 1961 yýlýnda MEBÂ tarafýndan Mektupla Ã–ðretim Merkezi kur
Ã¶ðretime baþlamýþ, bu Ã§alýþmalar 1966 yýlýnda Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÂ dÃ¼zeyindeÂ Ã¶rgÃ¼tlenerek sistemÂ Ã¶rgÃ¼n
eðitim alanýnda yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.Â 3) YÃ¼ksek Ã–ðretim Uygulamalarý (1974 - ...)1974 yýlýnda Mektupla YÃ¼ksek Ã–ðret
kurulmuþtur. Bu giriþim yerini daha sonra Yaygýn YÃ¼ksek Ã–ðretim Kurumuâ€™na býrakmýþtýr. Ancak, bu giriþim de baþarýlý
Â 1974 yýlýnda Deneme YÃ¼ksek Ã–ðretmen Okulu, 8 Mayýs 1974â€™de TÃ¼rkiyeâ€™de kÃ¶klÃ¼ bir uzaktan eðitim kurumu
amacý ile kurulmuþtur.1975 â€“ Mektupla YÃ¼ksek Ã–ðretim Merkezi ve Deneme YÃ¼ksek Ã¶ðretmen okulu projeleri yetersiz k
gerekÃ§esiyle sona erdirilmiþ, ayný yýl Yaygýn YÃ¼ksek Ã–ðretim Kurumu kurulmuþ, sona erdirilen Deneme YÃ¼ksek Ã–ðretm
Okulu projesi Ã¶ðrencileri bu kuruma devredilmiþtir.1979 â€“ YAYKUR â€™un istenilen yaygýnlýk ve geliþmeyi saðlayamadýðý
gerekÃ§esiyle Ã§alýþmalarýna son verilmiþtir.1981 yýlýnda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ðe giren 2547 sayýlý YÃ¼ksek Ã–ðretim Yasasý ile An
Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde bir AÃ§ýk Ã–ðretim FakÃ¼ltesiÂ aÃ§ýlmýþtýr. Bu fakÃ¼lte,Â uzaktan eðitim konusundaÂ Ã¶ðretim
yayýn hizmetleri vermektedir.1980 ve 1990â€™lý yýllarda Milli Eðitim Bakanlýðýâ€™na baðlý olarak hizmet veren Okul Radyosu
Okulu Ã¶rgÃ¼n eðitimi desteklerken, isteyen herkese yaygýn eðitim olanaðý saðlamýþtýr.MEB Eðitim Teknolojileri Genel
MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ðÃ¼ bÃ¼nyesinde Ã§að nÃ¼fusu dýþýnda kalan bireylere uzaktan eðitim veren kurumlar ise;1992 yýlýnda kurula
orta Ã¶ðrenim diplomasý veren AÃ§ýkÃ¶ðretim Lisesi,1997 kurulup, 1998â€™de Ã¶ðretime baþlayan ve 6., 7. ve 8. yýllarýnýn Ã
sunarak ilkÃ¶ðretim diplomasý veren AÃ§ýk ÝlkÃ¶ðretim Okulu,Elektrik tesisatÃ§ýlýðý sertifikasý veren Mesleki ve Teknik AÃ§ýk
Okuluâ€™dur. Â Â Kaynak:Â [1] Evaluating Digital Distance Learning Programs and Activities: Studies, Practices, and
Recommendations, World Bank Institute of the World Bank,Â October 2001.Â
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[2] http://training.ifas.ufl.edu/deft/develop/tech.htmÂ
TÃ¼rkiye Biliþim Vakfý 2003 yýlýnda hazýrlanan Â e-Ã–ðrenme Kýlavuzu
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